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Przegląd dyskusji zjazdowej pozwala wnioskować o niejednakowej atrakcyj
ności i wadze poruszanych zagadnień. Najwięcej zainteresowania wzbudziła liryka 
Konopnickiej. Zwłaszcza sprawa jej oceny. Próby ustalenia w tym zakresie właści
wej rangi pisarskiej autorki Italii wywoływały niekiedy sprzeciwy ze strony ad- 
miratorów lirycznego talentu Konopnickiej. Równie żywo interesowano się recepcją 
twórczości Konopnickiej. Szczególnie cenne były pod tym względem wypowiedzi 
gości zagranicznych. Mniej atrakcyjne okazały się sprawy twórczości dla dzieci, 
kwestia określenia pozycji pisarki w historii literatury oraz jej biografia.

Charakterystyczne, że dyskusja całkowicie pominęła dwa świetne referaty o no
welach. Wydaje się, że zjawisko to jest konsekwencją łatwo wykrywalnej pra
widłowości, wedle której najwięcej kwestii spornych powodują nieopracowane, ale 
i mniej doskonałe pod względem artystycznym działy twórczości Konopnickiej. Po
piera ten pogląd ożywiona dyskusja nad zagadnieniami recepcji. Zrozumiała tym  
bardziej, że to dziedzina rzadko przez historyków literatury nawiedzana, więc 
każdą pracę ceni się tu na wagę osiągnięć pionierskich.

Z tego, co — tak się wydaje — stanowić będzie trwałą wartość sesji łańcuc
kiej, na czoło wysuwa się: 1) słuszne — jak sądzić wolno —■ podważenie znacze
nia u Konopnickiej inspiracji poetyki romantycznej, 2) próba odnalezienia związ
ków jej poezji z nowszymi prądami literackimi. Niewątpliwą zasługą sesji jest 
chyba także wytyczenie drogi dalszych dociekań naukowych. Jeżeli bowiem nie 
przyniósł Łańcut na razie ważnych osiągnięć historycznoliterackich, to w  każdym  
razie skończył epokę błądzenia po omacku i otworzył możliwości naukowego po
znania pisarstwa autorki Pana Balcera.

Jerzy Komar

UROCZYSTOŚĆ I KONFERENCJA NAUKOWA 
W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN JANA KASPROWICZA 

Inowrocław, 11—12 grudnia 1960

Staraniem Społecznego Komitetu, do którego weszli przedstawiciele miejsco
wych władz i społeczeństwa inowrocławskiego, przy współudziale naukowym In
stytutu Badań Literackich, w dniach 11—12 grudnia zorganizowano uroczystości 
w celu uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Kasprowicza. W obchodzie wzięły  
udział Maria Kasprowiczowa, Anna z Kasprowiczów Jarocka oraz dalsza rodzina 
poety.

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej na domu przy 
ul. Waryńskiego 31, gdzie mieszkał poeta w latach 1879/1880. W okolicznościowym  
przemówieniu przewodniczący Prezydium WRN, Aleksander Szmidt podkreślił 
znaczenie rocznicy Kasprowiczowskiej w  rozpoczynającym się paśmie obchodów  
związanych z Tysiącleciem Państwa Polskiego. Zwrócił również uwagę na po
wszechny kult poezji i pamiątek po wielkim synu ziemi kujawskiej. Po odsłonię
ciu tablicy pamiątkowej odegrany został hymn państwowy.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na wycieczkę autokarową kujaw
skim szlakiem Kasprowicza. W Izbie Kasprowiczowskiej w  Szymborzu po obejrze
niu pamiątek złożono kwiaty. Dalszymi etapami wycieczki były miejscowości: Szar- 
lej, Łojewo i Góra (gdzie na miejscowym cmentarzu pochowany jest S. Przyby
szewski).

Po południu nastąpiło otwarcie wystaw. W inowrocławskim Muzeum Miejskim  
im. Jana Kasprowicza zgromadzono pieczołowicie rękopisy, fotokopie dokumentów,
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fotokopie poety i jego rodziny — w tym obiekty dotąd nie znane, wreszcie ulu
biony strój zakopiański z okresu Harendy. Gabloty foyer Teatru Miejskiego 
prezentowały bogaty, umiejętną i troskliwą ręką skompletowany zbiór pierwodru
ków Kasprowiczowskich.

O godz. 19 rozpoczęła się uroczysta wieczornica, której otwarcia dokonał Wi
told Miłosz, Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR i przewodniczący Komitetu Wy-

Tablica pamiątkowa projektu Jerzego S k r a b u r s k i e g o ,  wmurowana w ścianę 
domu przy ulicy Waryńskiego 31 w Inowrocławiu. Na piętrze tego domu, w  osobnym 
pokoju o jednym oknie od strony ulicy mieszkał Jan Kasprowicz na stancji u Anieli 

z Rudnickich Meissnerowej, wdowy po profesorze gimnazjalnym.
fot. T. W ładyka

konawczego obchodu Kasprowi czowskiego udzielając głosu prof. Kazimierzowi 
Wyce. W prelekcji zatytułowanej W stulecie urodzin Jana Kasprowicza  mówca 
scharakteryzował i mocno uwypuklił związki poety z ziemią kujawską, które pozo
stawiły piętno na całej twórczości pisarza.

Jako następny, w  imieniu Związku Literatów Polskich, zabrał głos prof. Kon
rad Górski, wyrażając głęboką radość, jaką sprawia oddanie hołdu Kasprowiczowi, 
nie tylko ze względu na jego rangę poetycką, ale i jako pierwszemu z twórców kul
tury polskiej pochodzącemu z ludu, wprowadzającemu nową klasę narodu do li
teratury. Ta druga okoliczność przynosi wielką satysfakcję zwłaszcza obecnie, 
w specyficznie polskich warunkach. Podkreślając symboliczne dziś znaczenie drogi 
Kasprowicza do literatury, prof. Górski wskazał ją jako wytyczną rozwoju kultury 
narodowej.
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Drugą część wieczornicy wypełnił koncert symfoniczny w wykonaniu Orkie
stry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego, poświęcony 
muzyce polskiej.

W dniu 12 grudnia odbyła się Konferencja Naukowa poświęcona twórczości 
Jana Kasprowicza. Otwarcia obrad dokonał Witold Miłosz, prosząc następnie prof. 
К. Wykę o wygłoszenie referatu Stulecie pokolenia M łodej P o lsk i1.

Przypominając daty urodzenia najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Mło
dej Polski referent stwierdził, iż obchód Kasprowiczowski otwiera cały szereg set
nych rocznic twórców owej epoki (Żeromski, Wyspiański, Reymont, Tetmajer, Przy
byszewski, Lange, Przesmycki). Tak więc setna rocznica urodzin Kasprowicza ma 
znaczenie podwójne. Pierwsze dotyczy Kasprowicza jako twórcy, drugie zasięgiem  
swym obejmuje całe pokolenie, do którego należał poeta. K. Wyka zajął się tym  
drugim aspektem rocznicy.

Wśród pisarzy tej generacji, czynnych głównie w latach 1890—'1914, wydzielić 
można dwie grupy na podstawie ich stosunku do pierwotnych założeń Młodej Pol
ski, a następnie rozwoju i uczestnictwa w  literaturze okresu międzywojennego. 
Grupę pierwszą stanowią pisarze dziesięciolecia 1860—1870, od Kasprowicza i Prze
smyckiego po W yspiańskiego i A. Górskiego. Następne dziesięciolecie przynosi n ie
zwykle bogaty zestaw nazwisk: Berent, Miciński, Rittner, Irzykowski, Żuławski, Boy
-Żeleński, Orkan, Nowaczyński, Kisielewski, Korab-Brzozowski, Staff, Leśmian, Pe- 
rzyński, Brzozowski (krytyk). Ta druga grupa nie uczestniczyła w  formowaniu po
glądów Młodej Polski, okazała się natomiast krytyczna wobec dorobku formacji 
starszej. Jej pisarze weszli przeważnie w  okres Dwudziestolecia jako najbardziej 
aktywni twórcy. Z doświadczeniem ideowym i artystycznym grupy pierwszego dzie
sięciolecia związane są pozycja i ewolucja Kasprowicza, który nie należał do burzy
cieli legendy Młodej Polski, lecz szedł wytyczoną w jej początkach drogą.

Oceniając pokolenie Młodej Polski jako całość trzeba zdać sobie sprawę z w iel
kiej wagi faktu, iż było ono ostatnim pokoleniem literatury porozbiorowej, a za
razem pierwszym pokoleniem niepodległości. W związku z tym przedstawił prof. 
Wyka tezę, iż epoka niepodległości w  literaturze polskiej rozpoczęła się znacznie 
wcześniej, niż to skłonni jesteśm y — zgodnie z historią — przyjmować. Fakt nie
podległości politycznej poprzedzała antyrozbiorowa niepodległość literatury.

Przypominając daty startu czołówki poetyckiej, powieściopisarskiej i wreszcie 
dramaturgicznej, referent pokazał dziesięciolecie 1890—1900 jako decydujące dla 
formowania się pierwszej grupy twórców Młodej Polski. W tym właśnie okresie 
Kasprowicz publikuje Poezje  (1889), Chrystusa  (1890), Anima lachrymans (1804), 
Miłość (1895), K rzak  dzik iej róży  (1898), wreszcie — ukazują się w czasopismach 
Hymny.

Działalność tej grupy twórców przypada na okres stabilizacji politycznej, ozna
czającej zaakceptowanie przez państwa europejskie hegemonii trzech mocarstw 
zaborczych, pokój między potęgami imperialistycznymi, a także supremację bur- 
żuazji w  społeczeństwach najdalej posuniętych na drodze rozwoju kapitalistycznego. 
Stabilizacja to jednak pozorna, przesiąknięta coraz głębszą krytyką istniejącego 
stanu rzeczy. Charakterystyczne są tu daty z dziejów grupy G ł o s u ,  a także — 
z dziejów ruchu robotniczego. To są również daty początków Młodej Polski; przez 
nie też prowadzi droga rozwoju ideowego młodego Kasprowicza.

W jeszcze wyższym stopniu przeczyło wspomnianej stabilizacji niezmiernie 
złożone, wielopłaszczyznowe zjawisko zwane buntem modernistycznym. Referat

1 Tekst tego referatu publikowany jest w niniejszym zeszycie PL.
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przedstawił źródła i objawy tego zagmatwanego i wieloznacznego buntu, wyra
żonego — mimo silnego powiązania z podłożem — w formach irracjonalnych i aspo
łecznych, jednakże często niepokojących politycznie przedstawicieli istniejącego 
porządku. Wszystkie te elementy buntu modernistycznego przejawiają się w twór
czości Kasprowicza do momentu powstania Hymnów, które dadzą pełny wyraz jego 
osobowości moralnej.

Mając na względzie daty rozwoju politycznego i społecznego stwierdzić trze
ba, iż pokolenie Młodej Polski, debiutując u schyłku w. XIX, było w  istnieją
cych warunkach pokoleniem w pełni przynależnym do tego wieku.

W postawie ideowej twórców tej epoki wyraźnie zaznacza się rozszczepienie: 
z jednej strony silny nacisk idei wspólnych europejskiej modemie, z drugiej — 
nacisk rzeczywistości bytu narodowego i społecznego. Ku czemu innemu zmierzał 
bunt modernistyczny, a inną drogą poszedł rozwój Młodej Polski, określony czyn
nikami politycznymi i społecznymi.

Analiza wzorów ideowo-literackich owej generacji pozwala rozróżnić dwa za
sadnicze modele literatury i kultury narodowej: 1) literatury i sztuki służebnej 
wobec politycznej sytuacji narodu, 2) model ogólnoeuropejski, nie związany z ko- 
niecznościami bytu narodowego. Z tej ostatniej postawy wywodzi się bunt moder
nistyczny. To rozszczepienie bardzo wyraźnie dostrzegał Żeromski, analizując „li
terackie powstania“ przeciwko modelowi pierwszemu — Witkiewicza, Przyby
szewskiego i Przesmyckiego oraz ich klęski.

Zwolennicy modelu drugiego walczyli o prawo do indywidualności, konkret
nej osobowości (W. Nałkowski), wyzwolenia jaźni. Kasprowicz należał do najwy
bitniejszych realizatorów tego programu, co zostało w  referacie udokumentowane 
na podstawie oceny Kasprowiczowej „Duszy samotnej“ w Legendzie Młodej Pol
ski Brzozowskiego.

Walka pomiędzy zwolennikami tych dwóch wzorców literatury z nową siłą 
ujawniła się po r. 1905, szczególnie zaś u schyłku Młodej Polski. Zmiana cało
kształtu warunków spowodowała też ideową i artystyczną transpozycję tego zja
wiska. Przebrzmiały już bunt modernistyczny odbijać się będzie jedynie w krzy
wym zwierciadle epigonizmu. Na tle tych nowych warunków rozwinie się dzia
łalność drugiej grupy Młodej Polski.

Z kolei — pod koniec całego okresu coraz silniej narasta łączność młodszej 
grupy Młodej Polski z twórcami Dwudziestolecia. Ciekawą ilustracją tego rzuto
wania kończącego się okresu na nowy jest zestawienie biogramów najwybitniej
szych pisarzy w r. 1900, ujawniające działalność różnych pokoleń literackich: pozy
tywistów i realistów krytycznych, naturalistów, wreszcie — obu grup Młodej Polski. 
Pierwsze schodzą z widowni około r. 1910 lub niewiele później, czyli już po de
biutach czołowych prozaików Dwudziestolecia. Tak więc zachód generacji Kaspro
wicza odbywa się w  Dwudziestoleciu. Lecz w miarę zbliżania się tej grupy do 
swego zmierzchu coraz wyraźniej krystalizuje się jeszcze jedno zjawisko okresu: 
kształtuje się — związany z sytuacją wielkich twórców w  warunkach porozbioro- 
wych — Olimp młodopolski, do którego weszli Wyspiański, Żeromski, Kasprowicz 
i Reymont. Młodsza generacja Młodej Polski została przez Dwudziestolecie wchło
nięta, otrzymując trafne miano „pisarzy łączności“ (I. Fik).

Charakterystyczne dla członków formacji starszej, związanych z buntem mo
dernistycznym, dekadentyzmem — są „zgony za życia“ dwóch twórców: Tetmajera 
i Przybyszewskiego. Takiego losu nie zaznał Olimp Młodej Polski. Cytując słowa 
J. Malczewskiego: „gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą“, referent stw ier
dził całkowitą odrębność programu Dwudziestolecia od założeń twórców Młodej 
Polski, działających w zupełnie innych warunkach historycznych. To właśnie jest
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powodem nieodwracalnego zamknięcia się tamtej karty wraz ze śmiercią głównych 
twórców starszej części całego pokolenia: Żeromskiego (20X1 1925), Reymonta 
(5 XII 1925), Kasprowicza (1 VIII 1926).

Drugi z kolei referat, zatytułowany Problematyka miłości w poezji Jana Ka
sprowicza, wygłosił prof. Konrad Górski2.

Stwierdziwszy na wstępie, iż tematyka twórczości Kasprowicza obejmuje stosun
kowo niewielki zakres problemów, dwa z nich uznał referent za główne: zagad
nienie miłości jako złożonego zjawiska psychologicznego i moralnego oraz na
prawy form życia społeczeństwa. Oba te problemy wyłoniły się w  całej ostrości 
w Marchołcie, będącym syntezą dotychczasowej twórczości poety. Wyznaczają one 
dwie osie problemowe twórczości Kasprowicza, mają wspólne źródło i wspólny 
kierunek, wyrosły zaś z wielkiej walki wewnętrznej o zdanie sobie sprawy z mo
ralnej wartości człowieka: czy człowiek jest z natury dobry, kogo należy winić za 
upadki (naturę ludzką czy warunki). Jednym z ważniejszych źródeł zwątpienia 
poety w  wartości pozytywne człowieka jest degeneracja ludzkości w sferze przeżyć 
miłosnych.

Moja pieśń wieczorna ukazuje dwie kategorie podłości ludzkich: winy chłop
skie, rodzące się w rozpaczliwej walce o byt, oraz — dominujące w tym utworze — 
winy seksualne, gdy człowiek używa rozumu, by stać się „bardziej zwierzęcym  
od wszelkiego zwierzęcia“.

Aby móc śledzić rozwój tej problematyki w poezji Kasprowicza bez nieporo
zumień spowodowanych wieloznacznością terminu miłość w języku polskim, prof. 
Górski sięgnął do rozróżnienia zastosowanego przez autora Promethidiona: chari
tas — amor.

Z lat 1884—1887 znamy Kasprowicza jako zwolennika myśli materialistycznej, 
pełnego wiary w lepszą przyszłość ludzkości i gotowego walczyć o nią ze wszyst
kimi potęgami. Z tego okresu datuje się pierwsze ujęcie problematyki miłości 
w poemaciku Anadiomene. Tu na tle greckiego ideału piękna i szczęścia dokonuje 
się apoteoza miłości jako aktu cielesnego w  całej jego wspaniałości, będącej w y
razem piękna, potęgi i wolności ciała ludzkiego. Lecz wizja ta załamuje się 
wkrótce. Już w cyklu sonetów Z więzienia pobrzmiewają dysonanse, aby doprowa
dzić do pełnych zwątpienia refleksji, czy społeczna emancypacja pociągnie za sobą 
również moralne udoskonalenie kobiety, istoty o anielskiej twarzy, a duszy „obryz
ganej błotem“. Ideał został rozbity.

Poemat Uamore desperato (1891) ukaże ten sam problem jako źródło tragicz
nych konfliktów na tle odmiennego pojmowania miłości przez parę kochanków. 
Następnym etapem w tym pełnym goryczy i pesymizmu poszukiwaniu był poe
mat Miłość — grzech. Ciągle jeszcze poeta traktuje miłość jako akt wyłącznie cie
lesny, prowadzący do zatraty ducha.

Pojmowanie miłości jako charitas pojawia się dopiero w poemacie Amor vin-  
cens, będącym antytezą Anadiomene. Świętość i wzniosłość miłości kobiety odra
dzają człowieka zdruzgotanego psychicznie. Dalszym rozwinięciem motywu charitas 
jest poemat Przy szumie drzew, prowadzący do ujęcia miłości jako syntezy pier
wiastków duchowych i cielesnych człowieka. Tu po raz pierwszy pojawia się sym 
bolika, ciekawa i płodna jako motyw dalszej twórczości: kobieta — wygnanka 
z raju. Sięgnięcie do tego motywu nie było bynajmniej przejawem uczuć religij
nych Kasprowicza. W tej metaforze staje się dla poety wytłumaczalny rozdźwięk 
między postulatem ciała i buntem ducha.

2 Tekst referatu z niewielkimi zmianami i skrótami pt. Kasprowicz — proble
matyka miłości opublikował T y g o d n i k  P o w s z e c h n y ,  1961, nr 8.

P am iętn ik  Literacki 1981, z. 2 20
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Symbol wygnania z raju powraca coraz częściej, mącąc harmonię osiągniętą 
w dwóch ostatnich poematach. Jednocześnie twórczość liryczna przynosi cykl 
coraz boleśniejszych rozważań o upadku człowieka.

Bardzo znamienny dla stosunku poety do symboliki chrześcijańskiej jest poe
mat dramatyczny Na wzgórzu śmierci, w którym akcję historyczną stanowi droga 
Chrystusa na Golgotę, zaś akcja metafizyczna przedstawia sceny między Lucyferem  
i Duszą wygnaną z raju. Dusza, pociągnięta przykładem Chrystusa, buntuje się 
przeciwko Lucyferowi, ale daremnie; charakterystyczny refren jej monologu po
wtarza, iż nie ma odwrotu i wyzwolenia. Jest to zwycięstwo Venus-Anadiomene, 
ale w  postaci Venus-Vulgivaga. Utwór ten stanowi wstęp do Hymnów.

Cykl Ginącemu światu  walczy ze światem pojęć chrześcijańskich. Szczególnie 
ostry protest poety budzi idea Sądu Ostatecznego nad człowiekiem, który został 
stworzony jako istota słaba i grzeszna. Salome przedstawia konflikt pojęć chrześci
jańskich z pięknem miłości zmysłowej. Moja pieśń wieczorna straszliwą spowiedź 
zwyrodniałej natury ludzkiej opatruje sarkastycznym komentarzem: „Oto jest mi
łość!“ Ale jest to już ostatni moment takiego traktowania tematu.

Cykl Salve Regina otworzy już inne perspektywy moralne, ukazując bezmiar 
potęgi charitas w przeciwstawieniu do amor, która sprowadziła człowieka na 
dno upadku. To właśnie ujęcie znajduje też swój wyraz w Pieśni o burmistrzan-  
ce. W Pieśni o Waligórze miłość występuje jako żywioł niszczycielski — Waligóra 
to męski odpowiednik Salome. We wszystkich balladach źródłem nieszczęść czło
wieka jest amor.

Nowe potraktowanie problemu przynosi poemat Savitri, gdzie miłość jest nie 
pożądaniem, ale poświęceniem.

W Marchołcie po raz ostatni wyszydził poeta naiwność pierwotnego ideału, 
nie wahając się przed brutalnością symboliki. Dramat ten podsumowuje dawniej
sze szamotania się, zamyka tamtą epokę.

Wyrazem definitywnie odnalezionej harmonii jest Księga ubogich, gdzie le
genda o miłości Savitri przybrała postać codziennej rzeczywistości („O, służeb
nico w mym domu...“).

Rozważania swe zakończył prof. Górski zastrzeżeniem, iż rozwój problema
tyki miłości u Kasprowicza nie został potraktowany w referacie jako zjawisko tłu
maczące się wewnętrznie. Biografia Kasprowicza niewątpliwie podsunęłaby wiele 
wyjaśnień. Tu jednakże badano problem nie ze stanowiska biografa, lecz historyka 
literatury zakładającego, iż działanie dzieła literackiego nie zależy od kształtu
jących je faktów biograficznych. Wielkość swą utwory Kasprowicza zawdzięczają 
ważkości poruszanych problemów oraz dojrzałości artystycznej warsztatu poetyc
kiego.

W referacie Wokół socjalistycznego procesu Jana Kasprowicza we Wrocławiu 
w  roku 1887 mgr Roman Loth zajął się mało znanym epizodem z okresu studiów 
uniwersyteckich poety, przedstawiając zgromadzony przez siebie rzetelny materiał 
dowodowy.

Lata studenckie Kasprowicza przynoszą dalszą krystalizację kształtującej się 
już w  czasach szkolnych postawy człowieka zaangażowanego w problematyce swe
go środowiska i całego narodu. Dwie główne osie tego zainteresowania wyznaczają: 
sprawa narodowa i kwestia społeczna. Pamiętać trzeba, że wzajemny stosunek tych 
problemów w historycznych warunkach lat osiemdziesiątych XIX w. stwarzać 
musiał liczne konflikty w  rozwoju ideowym młodego poety.

Wkrótce po przybyciu do Wrocławia Kasprowicz zaprzyjaźnił się z Henrykiem 
Luxem i dawnym kolegą szkolnym, Julianem Marcuse. Prawdopodobnie za po
średnictwem Luxa nawiązali oni kontakt ze stowarzyszeniem „Pacific“. Była to
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młodzieżowa organizacja socjalistycznoutopijna, której związki z niemiecką partią 
socjaldemokratyczną były bardzo luźne. Początki jej stworzył Gerhardt Hauptmann 
w r. 1878, skupiając wokół siebie krąg młodzieży o zainteresowaniach socjalistycz
nych. Grupa ta postanowiła kontynuować ideę francuskiego socjalisty utopijnego, 
Etienne Cabeta, który w  powieści Podróż do Ikarii (1842) przedstawił wyimagino
wane państwo socjalistyczne, oparte na pełnej równości prawnej i ekonomicznej 
obywateli. Cabet usiłował zrealizować swój pomysł po r. 1848 w Teksasie — jed
nakże próby te skończyły się niepowodzeniem, o czym przekonał się naocznie 
organizator wrocławskich „ikaryjczyków“, Alfred Ploetz, próbujący odszukać osad
ników dawniej zakładanych kolonii. Rezultaty jego podróży do Stanów Zjedno
czonych ostudziły utopijne zapały członków stowarzyszenia.

W chwili, gdy wśród „ikaryjczyków“ pojawia się Kasprowicz, działalność ich 
ogranicza się do organizowania tajnych propagandowych odczytów, wspólnej lek
tury niedozwolonych druków socjalistycznych oraz dyskusyj na tematy społeczne. 
Kontakty z socjaldemokracją niemiecką pozostają nadal dość luźne. Jedyny chyba 
Lux, wprawdzie nie należący organizacyjnie do partii, mocno interesuje się jej 
działalnością. Przyjaźń jego z Kasprowiczem każe przypuszczać, iż poeta współ
pracował z nim na tym terenie, poza grupą „Pacific“.

Kasprowicz związany był w tym okresie również z „Wolnym Stowarzyszeniem  
Naukowym“, które stawiało przed sobą cele wyłącznie naukowe. Należący do nie
go Lux, Marcuse i Kasprowicz próbowali wyzyskać stowarzyszenie jako teren pro
pagandy idei socjalistycznych. Semestr zimowy 1885/1886 przyniósł znamienną dla 
tego środowiska kontrowersję: gdy do statutu przyjęto paragraf mówiący o stosun
ku do niemieckiej ojczyzny, grupa socjalizująca wystąpiła ze stowarzyszenia, two
rząc odrębny, ściślejszy związek.

Jako ciekawy przyczynek do nielegalnej działalności Kasprowicza, obciążający 
go zresztą poważnie w późniejszym procesie sądowym, przedstawił następnie refe
rent sprawę Leona Ciesielskiego, emisariusza socjaldemokratycznego, przybyłego 
z misją polityczną z Królestwa Kongresowego do Niemiec. Ściganemu listami 
gończymi żandarmerii pruskiej udzielił Kasprowicz schronienia, a także brał udział 
(wraz z Luxem i Marcusem) w nielegalnym wyprawieniu Ciesielskiego do Szwaj
carii. Za ukrywanie emisariusza odpowiadał Kasprowicz przed dyscyplinarnym  
sądem uniwersyteckim już w  r. 1886; skazano go na 300 marek grzywny z zamianą 
na 3 dni aresztu.

W roku 1886 następuje ogólne zaostrzenie się sytuacji politycznej. Odpowie
dzią na aktywność socjaldemokracji niemieckiej są coraz liczniejsze rewizje, kon
fiskaty, aresztowania i procesy. Policja obserwuje też Kasprowicza oraz Luxa, u któ
rego rewizja ujawniła kompromitującą korespondencję związaną z działalnością 
stowarzyszenia „Pacific“.

Dalszy pobyt Kasprowicza we Wrocławiu staje się już zbyt ryzykowny. Wiosną 
1887 wyjeżdża do Lwowa, aby objąć tam posadę w redakcji K u r i e r a  L w o w 
s k i e g o .  Niebawem jednak dosięgły go listy gończe z Wrocławia, gdzie nowa 
fala aresztowań zagarnęła również Luxa. Powraca więc Kasprowicz do Wrocławia 
na początku lipca 1887. Uwolnionego po kilkudniowym przesłuchaniu poetę are
sztowano powtórnie, wraz z całą grupą podejrzanych o działalność socjalistycz
ną, o czym doniosła 16 września prasa wrocławska.

W tym okresie rozpoczyna się łańcuch procesów socjalistycznych. Aby i we 
Wrocławiu zmontować proces pokazowy, połączono trzy różne sprawy, oskarżając 
ogółem 38 osób o działalność socjalistyczną.

„Wielki proces socjalistyczny“ rozpoczął się 7 listopada 1887 przed I izbą 
karną we Wrocławiu. Zastosowano wszelkie możliwe obostrzenia. Wszyscy podsądni
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oskarżeni zostali o przynależność do nielegalnych organizacji i przeciwdziałanie 
ustawie antysocjalistycznej z października 1878. Działalność Kasprowicza, Luxa 
i Marcuse’a w  stowarzyszeniu „Pacific“ potraktowano jako zamaskowaną formę 
działalności przewrotowej, znajdującej wyraz w szerzeniu propagandy socjalistycz
nej. Kasprowicz i Lux obciążeni byli też sprawą Ciesielskiego. Wyrok, ogłoszony 
17 listopada, skazywał Luxa na 1 rok więzienia, Kasprowicza na 6 miesięcy — bez 
zaliczenia aresztu śledczego, co w sumie dawało 8 miesięcy, Marcuse’a na 4 
miesiące.

Pierwsze tygodnie spędzone w pojedynczej celi więziennej upłynęły poecie 
w nastroju przygnębienia, z którego pomógł mu się wydobyć kolega uniwersytecki, 
Stefan Suchocki. Dostarczał on przyjacielowi niezbędne drobiazgi, pieniądze, za
chęcał do pracy literackiej. Tu powstały przekłady z Goethego: Ifigenii w  Taury- 
dzie, Torkwata Tassa i kilku drobnych wierszy; tu pracował Kasprowicz nad 
Wojtkiem Nogą, sonetami Z chałupy, tu zrodziły się początki poematu Chrystus 
oraz niektóre utwory cyklu Z m otywów biblijnych. Cykl sonetów Z więzienia za
myka ten rejestr jako próba podsumowania nowych doświadczeń, rozrachunek ideo
wy z socjalizmem.

W styczniu 1888 przeniesiono Kasprowicza do celi zbiorowej, co — niwecząc 
możliwość pracy literackiej — stworzyło warunki do dyskusji politycznych z współ- 
oskarżonymi w procesie. Konfrontacja przekonań poety z poglądami niemieckich 
towarzyszy, patrzących na stosunki społeczne głównie przez pryzmat położenia eko
nomicznego i pomijających tak bliską poecie sprawę wyzwolenia narodowego — 
stworzyła poważny konflikt ideowy.

Kasprowicz opuścił więzienie 17 maja 1888. Okres czasu tam spędzony miał nie
wątpliwie decydujący wpływ na dalsze kształtowanie się postawy ideowej poety.

Referent ustalił, że Kasprowicz w  okresie wrocławskim obracał się w  środo
wisku o powierzchownej znajomości zasad socjalizmu, a nie miał bliższych kontak
tów z ideowymi członkami partii. Tak więc socjalistyczne sympatie poety, mające 
w okresie studiów charakter żywiołowy pozostawią w jego późniejszym światopo
glądzie tylko luźne relikty.

Ponieważ prowadzący pierwszą część Konferencji prof. Wyka musiał wyjechać, 
powołany obowiązkami służbowymi, obradom popołudniowym przewodniczyła doc. 
dr Ewa Korzeniewska.

Prof. Eugeniusz Sawrymowicz przedstawił referat O źródłach artyzmu „Hym
nów“ Jana Kasprowicza.

Punktem wyjścia rozważań stała się diametralność ocen, z jakimi spotkały się 
Hymny. Część krytyków przyjęła je jako szczytowe osiągnięcie poetyckie Młodej 
Polski, inni widzieli w  Hymnach  regres ideowy autora obrazków ludowych, zdradę 
dotychczasowych ideałów, wyraz rozstroju modernistycznego. Jednakże u podłoża 
owego buntu tkwi w dalszym ciągu troska o losy człowieka. Hymny stanowią je
dynie nowe ujęcie dawnych ideałów, a nie ich zdradę. '

Forma hymniczna od najwcześniejszych czasów odgrywała wybitną rolę 
w twórczości Kasprowicza. Dla całego okresu realistycznego charakterystyczna jest 
symbolika w ujęciu zagadnień poetyckich. Tak zwany przełom był jedynie odna
lezieniem właściwej drogi, własnej osobowości artystycznej, przytłumionej przez 
nacisk zagadnień społecznych, był logiczną kontynuacją drogi poetyckiej Kaspro
wicza.

Hymny są niewątpliwie najwybitniejszym w literaturze Młodej Polski osiąg
nięciem modernizmu. Ich niejasność ideowa jest charakterystyczna dla całej 
epoki. Daremne jest szukanie w  Hymnach jakiegoś skończonego systemu filozoficz
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nego — są one tak samo eklektyczne jak myśl filozoficzna środowiska, z którego 
wyrosły.

Różnorodność źródeł filozoficznych w Hymnach odpowiada różnorodności źródeł 
ich artyzmu.

Przez całe Hymny  przewija się natrętna „melodia“ grzechu cielesnej miłości. 
Oparte na źródłach średniowiecznych, otrzymały one formę świadczącą o w spa
niałym wyczuciu typu religijności tego okresu, religijności przesyconej wybuja
łym erotyzmem (Salome, Maria Egipcjanka, Judasz).

Ciekawym motywem stylizacji jest głowa Chrystusa, której obraz — jak 
wykazały dociekania referenta — wywodzi się z ludowych wizerunków będących 
pseudokopiami odbicia na chuście św. Weroniki.

Motywy ludowe pojawiają się często w wizjach odwzorowanych z obrazków 
odpustowych. Hymn św. Franciszka z  Asyżu  przedstawia oko Opatrzności w złotym  
trójkącie, którego prawzór odnaleziono w rzeźbie nad bramą klasztoru w Pakości.

Charakterystyczna jest w Hymnach  postawa religijna poety: nie jest ona ka
tolicka, a nawet bywa sprzeczna ze stanowiskiem katolickim. Często mamy tu do 
czynienia ze świadomym przekształceniem ideowym zastosowanym w celach arty
stycznych, czego interesującym przykładem jest obraz Sądu Ostatecznego w  Dies 
irae i Hymnie św. Franciszka, gdzie — wbrew pojęciom biblijnym — sędzią jest 
Bóg Ojciec, a Chrystus tylko tragicznym świadkiem niesprawiedliwości mającej 
swe źródło w stworzeniu człowieka jako istoty skazanej na grzech. W wizji Ka
sprowicza potępieni są wszyscy, nawet święci.

Referent zwrócił uwagę na zależność obrazów poetyckich Kasprowicza od twór
czości włoskich malarzy wczesnego średniowiecza (Giotto, Signorelli), których dzie
ła autor Hymnów  podziwiał w czasie podróży po Włoszech. Tak np. spotykamy tu 
wierny opis fresku Potępieni (Signorelli), przedstawiającego walkę ludzi z szata
nami. W Hymnie św. Franciszka mamy poetycką transpozycję fresków Giotta z ka
tedry św. Franciszka w  Asyżu.

Nawet typowe średniowieczne alegorie w celu utrzymania charakterystycznego 
koloru ukazał poeta w  stylu fresków z Asyżu, zachowując szczegóły wizji malar
skiej. Hymny  zawierają jeszcze w iele nie stwierdzonych, ale przypuszczalnych, 
prawie pewnych podobieństw tego typu (motywy renesansowe). Na poparcie swych 
wywodów referent udostępnił słuchaczom zdjęcia obiektów uznanych za pierwo
wzory obrazów poetyckich w Hymnach.

Na przykładzie transpozycji poetyckiej fresku Michała Anioła przedstawiającego 
Sąd Ostateczny wykazał prof. Sawrymowicz, że pewne przeształcenia interpretacyjne, 
które w cyklu Marii Konopnickiej Italia były wynikiem jej ignorancji, u Kasprowi
cza pojawiają się jako rezultat świadomego przetworzenia artystycznego.

Następnym odgrywającym wybitną rolę w Hymnach źródłem artyzmu są 
motywy kujawskie: krajobrazy, malowidła religijne, procesje, piosenki ludowe. 
I tak w Mojej pieśni wieczornej akcja liryczna rozgrywająca się na tle Tatr otrzy
muje pejzaż kujawski. Umiejscowienie pogrzebu chłopskiego w  Dies irae na Kuja
wach również nie ulega wątpliwości. Nawet w Hymnie św. Franciszka pojawiają się 
świerszcze polne i muszki, muzyka wiatru. Tragiczna postać niesprawiedliwie po
tępionego Judasza słowami: „w dalekiej siadłem krainie...“ sięga do wspomnień 
dzieciństwa poety (kołysanka kujawska). Maria Egipcjanka wrzos i rozchodnik kła
dzie na stopniach ołtarzy.

Ostatnią część referatu wypełniły rozważania nad stopniem i rodzajem mu
zyczności Hymnów. Problem ten należy rozpatrywać w  związku z modernistycznym  
postulatem dążności do zatarcia różnic między utworem muzycznym i poetyckim  
przez umuzycznienie poezji.
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Od dawna mówi się, nie podając umotywowania, o polifonicznej kompozycji 
Hymnów. Otóż realizacja postulatu modernistycznego oznacza tu zastosowanie świa
domej kompozycji symfonicznej, kompozycji formalnej t y p u  m u z y c z n e g o .  
Układ partii solowych i orkiestralnych prześledził przykładowo autor referatu na 
konstrukcji Dies irae.

W Hymnach nie zastosował Kasprowicz refrenów, lecz posługiwał się przetwo
rzeniami tematu (wzorem R. Wagnera). Mistrzostwo zastosowanęj tu kompozycji 
ułatwiło zharmonizowanie różnorodnych źródeł artystycznych.

Oceniając tę próbę zatarcia granicy między utworem poetyckim i muzycznym 
prof. Sawrymowicz stwierdził, iż jej rezultat nie odpowiàda założeniom. Hymny  
bowiem działają silnie jako utwory poetyckie, ale przecież nie muzyczne. Jako 
dodatkowy dowód przytoczył referent relację Z. Wasilewskiego z nieudanej próby 
(1912) transpozycji muzycznej Hymnów.

Ostatni referat Konferencji, pochodzący spoza Instytutu Badań Literackich, w y
głosiła dr Danuta Kucharska-Zarzycka. Już samo sformułowanie tytułu: Jan Ka
sprowicz — poeta człowieczeństwa  wskazuje na rozległość podjętego zagadnienia, 
która nie pozwoliła autorce na przedstawienie pełnej dokumentacji podbudowują
cej tezy referatu.

Twórczość Kasprowicza potraktowana tu została na płaszczyźnie moralnej. 
Roztrząsanie problemów moralnych o zasięgu ogólnoludzkim wybija się w tej 
twórczości na plan pierwszy. Przy swoim religijnym spojrzeniu na świat Kaspro
wicz wnosi do tej problematyki motywy buntu. Walka ze złem przejawia się w jego 
poezji w dążności do wyzwolenia człowieka z poniżenia społecznego, narodowego 
i moralnego, będącego źródłem deprawacji natury ludzkiej. Dokonywane nieustan
nie przez poetę wartościowanie moralne zjawisk życia oparte było na głębokiej 
znajomości różnorakich pojęć moralnych i kręgów kulturowych.

Nie sposób tu pominąć szerokiej i wszechstronnej działalności przekładowej 
Kasprowicza, która była jedną z dróg przyswajania sobie przez poetę ogólnoludz
kiego dorobku kulturalnego przy jednoczesnym głębokim powiązaniu z kulturą ro
dzimą.

Referentka podkreśliła znamienne dla Kasprowicza powiązanie w  jego osobo
wości wielkiego bogactwa i dociekliwości myśli, głębokiego intelektualizmu z jed- 
nocżesną żywiołowością i żarliwością reagowania na zjawiska życia, co stworzyło 
niezwykłą sugestywność obrazu twórczego.

Następnie dr Kucharska-Zarzycka zajęła się analizą czynników, które ukształ
towały głęboko tolerancyjną postawę poety wobec zagadnień życia i natury ludzkiej. 
Problemy ucisku narodowego, społecznego, moralnego, które od najwcześniejszej 
młodości Kasprowicza modelowały jego drogę ideową, w  połączeniu z bolesnymi 
rozczarowaniami osobistymi stworzyły ten typ postawy.

Zamknięciem poprzednich wywodów referentki była próba analizy uniwersa- 
listycznego charakteru człowieczeństwa Kasprowiczowskiego.

Podsumowania obrad Konferencji Naukowej dokonała doc. dr Ewa Korzeniew
ska, podkreślając trafny układ kolejności poszczególnych wystąpień, na co już po
przednio zwracali uwagę wszyscy referenci.

Doc. Korzeniewska scharakteryzowała krótko wygłoszone referaty, prezentujące 
odmienność warsztatów badawczych ich autorów. Otwierający Konferencję referat 
prof. Wyki stanowił próbę umiejscowienia Kasprowicza na mapie historycznoliterac
kiej epoki, stwarzając właściwe tło dla dalszych rozważań. Rozwojem określonego 
typu tematyki w twórczości poety zajął się prof. Górski. Referat prof. Sawrymo- 
wicza był przykładem subtelnych i szeroko pojętych dociekań filologicznych. Wy
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stąpienie mgra Lotha ukazało ciekawe rezultaty sumiennych badań biograficznych 
nad mało znanym i często fałszywie oświetlanym okresem życia poety. Bardzo in
dywidualny i emocjonalny charakter nosił referat dr Kucharskiej-Zarzyckiej, 
zajmujący się problematyką moralną.

Na zakończenie doc. Korzeniewska w imieniu Instytutu Badań Literackich zło
żyła podziękowanie rodzinie Jana Kasprowicza za wzięcie udziału w uroczysto
ściach oraz wyraziła uznanie dla organizatorów inowrocławskiego obchodu stulet
niej rocznicy urodzin poety.

Następnie zabrała głos Maria Kasprowiczowa, zwracając się ze słowami 
wdzięczności do Instytutu Badań Literackich oraz miejscowych organizatorów zjaz
du. W swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła ona rolę „dwóch miłości“ w życiu 
i twórczości Kasprowicza: miłość do Kujaw i do Tatr, które znalazły wyraz w  ca
łym dziele poety. Maria Kasprowiczowa zwróciła też uwagę na niezwykle silne 
u poety poczucie wielkiej zagadki bytu, pasjonującej go na wszystkich etapach 
rozwoju ideowego, przewijającej się tylokrotnie w jego twórczości.

Anna Kasprowicz-Jarocka ze wzruszeniem stwierdziła, że wyjeżdża z Inowro
cławia wzbogacona o nowe cenne wiadomości o życiu i twórczości swego ojca.

W imieniu organizatorów przemawiał Henryk Walter, kierownik Muzeum Miej
skiego im. J. Kasprowicza, dziękując Instytutowi Badań Literackich i miejscowym  
władzom oraz autorom referatów za cenną współpracę, która umożliwiła uczczenie 
rocznicy Kasprowiczowskiej.

*

Żałować należy, iż tak ciekawy zestaw wygłoszonych na Konferencji Naukowej 
referatów nie doczekał się dyskusji. Oprócz szczupłości ram czasowych zaważyło 
zapewne również i to, iż nie rozesłano uczestnikom Konferencji przed zjazdem 
przynajmniej głównych tez poszczególnych referatów. Jest to zresztą jedyny bodaj 
mankament organizacyjny. Raz jeszcze trzeba bowiem ' podkreślić z uznaniem 
ogromny wysiłek organizatorów, uwieńczony pięknymi wynikami.

Nie można również przemilczeć świetnego wykorzystania propagandowych moż
liwości obchodów Kasprowiczowskich. Organizatorzy zaprosili na zjazd wielu na
uczycieli szkół średnich i działaczy kulturalnych z terenu województwa; z dużą 
satysfakcją obserwowało się też zainteresowanie uroczystościami wśród młodzieży 
Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza. Jest to doskonały przykład pracy 
nad popularyzacją wśród społeczeństwa najwybitniejszych osiągnięć twórców 
kultury narodowej.
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